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Como bem sabem nossos associados, colaboradores e amigos, a criação da
ABRAMUS foi resultado da luta de músicos em defesa de seus direitos ainda em 1982, quando poucos respeitavam e remuneravam a obra intelectual.
Nesse ano, os “Demônios da Garoa”, com 39 anos de carreira, tocavam profissionalmente na noite paulistana, mas somente agora, como associados da
ABRAMUS, eles e outros tantos grupos formados há 20, 30 anos atrás, são
remunerados pelo seu importante legado à história musical brasileira. Hoje,
além das várias bandas que começam a realizar o sonho de entrar para o mercado musical, muitos autores, compositores, músicos, intérpretes ou produtores filiam-se à ABRAMUS para que esse início, quase sempre árduo e complexo, seja o mais promissor possível.
É por isso que “Demônios da Garoa”, com 64 anos de samba, e “NX Zero”,
banda de hardcore de grande sucesso, cujo integrante mais velho tem apenas
21 anos, estão nas páginas desta edição da nossa Revista, em entrevistas onde
contam as dificuldades enfrentadas, as conquistas ao longo da carreira e os
planos para o futuro.
E, assim como a música brasileira, a ABRAMUS também não pára de crescer.
O departamento de audiovisual, responsável pela codificação dos produtos
audiovisuais, consolida-se com o site da ABRISAN (www.abrisan.org.br), que
já está no ar, e a produção do setor, focado principalmente na TV Digital, é
mais discutida do que nunca. Os principais aspectos desse tema, debatidos no
III Congresso Internacional de Direito Autoral, também podem ser lidos nessa
edição da Revista.
E mais: dois novos departamentos foram incorporados à nossa associação – um
especializado em música digital, que realiza o trabalho de identificação de autores de obras disponibilizadas em portais, e outro especializado em liberação
de créditos retidos, que faz todo o trâmite necessário para liberar os valores
que ficam presos no ECAD por falta de documentação ou outros esclarecimentos.
Todos os filiados têm direito de receber seus créditos, portanto, o trabalho de
busca de valores retidos é feito a cada novo associado e revisado sempre que
é detectada alguma irregularidade no pagamento. A ABRAMUS, hoje, é a sociedade mais competente para realizar esse serviço, levando à classe artística o
que lhe é de direito: a remuneração pelo seu trabalho, criador, e o reconhecimento à sua contribuição para o enriquecimento da nossa cultura.
Nosso objetivo é valorizar seu trabalho, artista. Conte conosco e boa leitura!
Roberto Corrêa de Mello
Presidente da ABRAMUS
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Homenagem

O Apagar das Estrelas
Por Heloisa Cavalcanti de Albuquerque
Na quinta feira, 6 de setembro de 2007, o mundo da música amanheceu de luto. Com a morte de
Luciano Pavarotti, associado ABRAMUS, encerra-se um ciclo na ópera. Nascido em Módena, na Itália, em
1935, desde criança Pavarotti já cantava com seu pai no coro da igreja de sua cidade e durante 40 anos ocupou os palcos, as salas de concerto e as arenas de espetáculos, empolgando platéias em todo o mundo.
Um dos maiores tenores de todos os tempos, começou sua carreira no início dos anos 1960, tornando-se logo o grande intérprete de Puccini, Verdi e Donizetti, e uma das maiores referências da voz erudita
no mundo. Timbre privilegiado, perfeito e inconfundível, voz luminosa e um impecável domínio da técnica,
Pavarotti era um tenor por natureza e “dono de uma capacidade comunicativa fora do comum”, lembra Fausto Bertinotti, presidente da Câmara dos Deputados da Itália, na mensagem de pêsames enviada à família.
Mais que um cantor lírico, Pavarotti foi uma celebridade mundial. Empenhou-se em cantar para o
grande público tanto os principais trechos do repertório da ópera como canções populares mundialmente
conhecidas, como O sole mio e Granada. Teve a habilidade de unir o canto lírico ao pop e ao rock, tendo
se apresentado com Bono Vox, do U2, Sting, Queen, por exemplo, além de artistas consagrados de vários
países que tiveram o privilégio de dividir o palco com ele.
Luciano Pavarotti esteve no Brasil sete vezes, a primeira em 1979, quando se apresentou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em São Paulo, no Parque Anhembi, para um público predominantemente jovem, e no
Estádio do Pacaembu, também em São Paulo. Voltou ao país em 1991, em 1995, e em 1998, para um concerto em
Porto Alegre, fechando a apresentação em dueto com Roberto Carlos, interpretando Ave Maria, de Schubert
e O sole mio. Suas últimas visitas ao Brasil foram em 2000: em abril, para uma apresentação em Salvador, na
Bahia, ao lado de Gal Costa e Maria Bethânia; e em julho do mesmo ano para o memorável espetáculo dos três
tenores – Pavarotti, Plácido Domingo e Jose Carreras – no Estádio do Morumbi, em São Paulo, quando mais
de 40 mil pessoas aplaudiram de pé sua interpretação da Sinfonia de O Guarani e árias conhecidas do público como La Donna è Móbile, Nessum Dorma e
Torna a Surriento.
Nós, da ABRAMUS, unimos nossa
tristeza à dos seus milhões de admiradores
espalhados por todo o mundo, e, em especial, prestamos nossa homenagem e manifestamos o orgulho e a honra de ter Pavarotti
entre os mais importantes artistas de nossa
associação. I

No Brasil, todo o repertório de Pavarotti é
representado pela ABRAMUS, por contrato de reciprocidade firmado com a
SENA (associação holandesa de gestão
de direitos conexos).
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Entrevista

A banda de rock curitibana Relespública, comemorando 15 anos de carreira, lança o álbum MTV
Apresenta Relespública e dá entrevista à Revista ABRAMUS antes do show realizado com Paulo
Miklos (ex-Titãs) na casa de shows John Bull, em Curitiba, Paraná. Na conversa, Fábio Elias (guitarra e vocal), acompanhado por Emanuel Moon (bateria) e Ricardo Bastos (baixo), fala sobre
origens e influências de suas músicas e sobre a pirataria. Para ele, o direito autoral é a garantia
mínima para que autores e músicos possam se dedicar e viver de música.
Por Marielle Rieping
Revista ABRAMUS – De onde surgiu o nome da banda,
“Relespública”, um nome tão diferente?
Fábio – O nome surgiu durante umas férias escolares, em
1991. Eu comecei a ler um livro chamado Como Vejo o
Mundo, de Albert Einstein, e já nas primeiras linhas percebi a indignação dele com a guerra e com os homens
que desfilavam e marchavam ao som de música. Eu, com
16 anos, relacionava a guerra a algo terrível, desprezível.
Guerra era para os “reles”, pois quem vai para a guerra
é o povo... Então, é pública essa guerra reles! (risos) Re-
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lespública surgiu assim, mas não sabia se já existia esse
nome. Voltei das férias e falei disso aos caras da banda
e a um amigo punk que morava no bairro. Ele então pichou no muro branquinho da casa de um militar bem
grande o novo nome. Saiu em jornais e causou alvoroço,
incomodando aquela gente pós-ditadura. Tínhamos então um nome de verdade. (risos)
RA - A Relespública deixou de ser uma banda estritamente curitibana, para fazer sucesso em todo o Brasil.
Hoje, o que existe de promissor, tanto no cenário musical curitibano como do Brasil?

F - Promissor é aquele que está nessa pela música e pela
amizade em grupo. Já vi muita gente “promissora” desistindo de tocar no meio do caminho. Conquistar o público
e ter o seu reconhecimento exige muito e requer dedicação total do artista. Vejo também muita gente boa e
com um trabalho musical e artístico sensacional. Somos de
uma cidade onde sempre rolou rock, mas nunca exportou bandas para outros lugares do país. A abertura que
tivemos com o DVD MTV Apresenta foi super importante
para as bandas e músicos da cidade, não só para nós. Foi
um marco. Sentimos isso pois, quando tocávamos, todas as
bandas iam nos assistir, falavam com a gente e ficávamos
camaradas... Rola uma troca legal aqui, todo mundo quer
que Curitiba se torne uma metrópole roqueira. O que falta é uma abertura maior da mídia para atingir as pessoas
e isso complica. Estão deixando de fomentar a cultura e,
com isso, todos saem perdendo. O público daqui gosta de
novidades e quer saber o que acontece na música produzida em Curitiba...
RA - Você também canta músicas de outros autores, como
o Jorge Ben Jor e Edgard Scandurra. O que muda ao interpretar num show uma música de outro autor?
F - Sempre curtimos tocar músicas que gostamos de outros
artistas. É muito divertido, e ao mesmo tempo importante,
porque nos shows a “Relespública” mostra as suas influências. O Jorge Bem Jor, eu curto desde que era Jorge Ben!
Foi uma honra ele deixar a gente gravar A Minha Menina.
Fizemos uma versão mais rock’n’roll que a dos Mutantes. E
também inserimos Oração de um Suicida, de Pedro e Paulo Leminski, que são influências daqui do sul, já que conhecemos a música deles através do “Blindagem” (banda
curitibana dos anos 70). Foi um grande sucesso. No nosso
site, pessoas do mundo inteiro baixaram a música e tivemos nosso nome conhecido em outros lugares, em outros
países. Quanto às composições do Edgard Scandurra, não
preciso dizer que ele foi a minha maior influência como
compositor e guitarrista também. Ele era um brasileiro
como eu, que gostava das músicas que me interessavam
e que escrevia coisas que mexiam com um jovem
que tinha acabado de formar sua banda. Ele foi
minha referência mesmo. Nós tínhamos que gravar A Fumaça é Melhor que o Ar, uma música emblemática e provocativa, que tem tudo a ver com
a “Relespública”. E quando o Nasi (IRA!) cantou,
selou a amizade entre os grupos e a identificação
foi confirmada.

ção do restante do disco. Hoje, disponibilizamos grátis a
música de trabalho e, quem quiser todas as músicas, compra o disco. Mas desde que inventaram o gravador portátil... já era! A moçada grava os shows e espalha por aí.
Com o surgimento da internet então... Nós temos é que
produzir músicas boas. Quem quiser poderá comprar e ter
o original, que é mais legal, claro, ou poderá ir ao show,
pagar a entrada, gravar no celular e depois disponibilizar
na rede. Sacou? As pessoas querem primeiro conhecer antes de comprar a idéia, e é natural que seja assim. Antes de
alguém comprar uma roupa tem que experimentar, não
é? Como vamos coibir a pirataria? É impossível! Quem ainda não se adaptou vai ficar preocupado à toa.
RA - Como você vê o direito autoral no Brasil?
F - No Brasil, a arrecadação de direitos autorais é recente.
Fazer ela funcionar é o mais complicado, tendo em vista a
bagunça que sempre foi o cumprimento das leis no país...
Mas desde que participei de uma reunião em que estava
presente o Roberto Mello, presidente da ABRAMUS, e ele
comunicou que a associação estava abrindo um escritório
em Curitiba, tudo melhorou muito! Foi muito esclarecedor
para todos saber como é feita a captação dos direitos. Todos ganham com isso, é nossa garantia mínima necessária.
É muito importante, para os compositores e músicos, um
órgão como a ABRAMUS, que ajuda a música brasileira
a ter representatividade, inclusive internacional, pois ela
é a melhor música do mundo. Eu não tenho outra escolha a não ser compor, tocar e cantar. É o que mais gosto
de fazer! Por isso recebo todos meus direitos, para fazer
valer minha dedicação. Sei que é só uma pequena parte
que paga certinho, mas já é uma grande coisa. Imagine
se não existisse o ECAD e associações como a ABRAMUS?
E conosco é tudo dividido: ao receber os meus direitos de
compositor, fico com 1/3, e eles também fazem o mesmo
com suas partes. Nós três transformamos a composição em
música, por isso, nada mais justo. I

RA - Hoje sabemos que um dos maiores incômodos
de um artista é a pirataria. Como a Relespública encara isso?
F - Antigamente a chamada música de trabalho, o
“hit”, vendia as cópias de compactos e pagava a produFoto: Sibelle Rieping
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Especial

ABRAMUS de
todos os tempos
Uma banda surgiu em 2001, a outra, em 1943. Uma toca
hardcore, a outra samba. Muitas diferenças? Nem tanto,
pois para o NX Zero e para os Demônios da Garoa, as
dificuldades de começo de carreira, os sonhos e a luta no
mercado atual são exatamente iguais.
Na ABRAMUS, além dessas duas bandas, estão também
outras gerações: bandas que estão começando agora e
procuram a associação para cadastrar suas primeiras músicas e artistas que já se aposentaram do meio musical e

hoje vivem de direito autoral. No geral, o conhecimento
sobre seus direitos ainda é pouco e as dificuldades para
ingressar e se manter no meio musical são muitas.
Mas a semelhança não está apenas nas dificuldades. O
interessante é que ambas vêem o mercado musical brasileiro para os próximos anos com otimismo. Tanto NX
Zero quanto Demônios apostam em uma pluralidade de
bandas e estilos musicais que valorizem cada vez mais a
música brasileira.

Eleitos “Artistas do Ano” no VMB 2007, premiação realizada anualmente pela MTV Brasil, os integrantes do NX Zero, banda
paulista de hardcore, estão mais do que nunca na mídia. Com idades entre 19 e 21 anos e apenas um CD gravado, Di Ferrero
(vocal), Gee Rocha e Fi Ricardo (guitarras), Caco Grandino (baixo) e Daniel Weskler (bateria) são os nomes do momento na
indústria musical. Em entrevista à Revista ABRAMUS, contam como era a banda ainda no meio independente e, agora, com
contratos de edição, gravação e distribuição com a Arsenal e a Universal Music. Falam também da meta da banda de conquistar o Disco de Ouro e do otimismo com a música brasileira e com a nova geração de bandas que estão surgindo.
[Leia ouvindo: “Razões e Emoções”, música de trabalho da banda, escolhida o Hit de 2007, na premiação da MTV]

Revista ABRAMUS: Quais os principais desafios para o grupo no mercado fonográfico atual?
NX Zero: Nosso principal desafio é vender 50 mil copias de
CDs para conseguirmos o famoso “Disco de Ouro”, que hoje
em dia é muito difícil.
RA: Quais eram os desafios no início da carreira?
NXZ: Tocar no Brasil inteiro. Como banda independente era
muito difícil tocar. Graças à Internet, conseguimos com bastante trabalho e, mesmo assim, isso só aconteceu por volta
de 2001, 2002...
RA: Desde o começo da banda vocês tinham conhecimentos
sobre direitos autorais?
NXZ: Na verdade, quando a banda era independente a gente sabia que existia Direito Autoral e tudo o mais... Só que
não corríamos muito atrás disso até assinarmos com uma
gravadora grande.
RA: Qual a importância do direito autoral hoje?
NXZ: O Direito Autoral é muito importante, porque a sua
música toca em rádios, TVs, em lugares que você não fica
sabendo... O direito autoral é uma Arte e a Arte é sua, você
tem que receber por isso.
RA: Que mudanças o grupo sofreu desde que foi formado e
por que elas ocorreram?
NXZ: Tudo foi acontecendo naturalmente. Desde o começo
da banda, a gente nunca esperava o que poderia acontecer
e, então, foram entrando e saindo integrantes. Mas isso é
normal, acontece com todas as bandas. Quanto ao estilo, são
fases. Você sempre vai ter a raiz da banda, mais nunca vai
fazer o mesmo som em todos os CDs. E eu acho que é assim
que tem que ser, é a evolução musical
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RA: Nesse tempo o público também mudou? Qual o público
do começo da banda e o de hoje?
NXZ: A única coisa que mudou, foi que o público cresceu.
Antigamente o público tinha que correr atrás para conhecer
as bandas. Hoje, você escuta a banda nas rádios, liga a TV e
está tocando, etc. O bom é que hoje há galeras de todos os
tipos, há os que gostam também de samba, rap, funk, sertanejo. É essa galera que também gosta de NX. E estamos
quebrando várias barreiras, tocando em rádios populares e,
assim, o publico vai aumentando. O nosso público é muito
fiel e nos ajuda muito. Tenho certeza que essa galera que
está conhecendo a gente agora também vai nos ajudar, é
uma família.
RA: O que vocês acham do atual cenário musical brasileiro e
o que esperam dele daqui para frente?
NXZ: Eu acho que este cenário está evoluindo, quebrando
preconceitos e cada vez mais as bandas estão se ajudando.
Daqui para frente, a música vai continuar assim, e vão aparecer músicos bons, porque tem muita gente jovem acreditando na Música Brasileira.

Especial

“Conjunto Vocal Mais Antigo do Brasil”, conforme certificado no Guinnes Book – O Livro dos Records (1994), o Demônios da
Garoa completou 64 anos de samba. Com mais de 400 músicas gravadas, a maioria composições de Adoniran Barbosa, distribuídas em LPs, K-7, CDs e DVDs, a banda continua fazendo shows pelo Brasil para “os fãs de ontem, hoje e sempre” como diz
Serginho, integrante do grupo. A formação atual é composta por Sérgio Rosa, Ricardo Rosa, Sidney Tomazzi, Isael Caldeira
e Roberto Barbosa (Canhotinho), todos mantendo o estilo, a roupagem e as características da formação inicial. A diferença,
segundo o grupo, é hoje o mercado fonográfico, que tem deixado “cair no esquecimento as grandes jóias da MPB”.
[Leia ouvindo: Trem das Onze, música que rendeu Disco de Ouro ao grupo com o álbum História Viva da Música Brasileira, de 1965, e Casa de
Samba, de 1996]

Revista ABRAMUS: Quais os principais desafios para o grupo no mercado fonográfico?
Demônios da Garoa: Atualmente, o mercado fonográfico
está voltado para talentos do momento, deixando cair no
esquecimento jóias da MPB que fizeram sucesso há décadas e continuam fazendo até hoje. São músicas que ficaram
imortalizadas e os Demônios da Garoa são prova viva dessa
realidade. Apesar de nossas músicas não serem executadas
nas rádios, os shows fazem um sucesso estrondoso e atraem
grande público.
RA: Quais foram os primeiros desafios enfrentados pelo
grupo?
DG: No início da carreira, sob o comando do fundador Arnaldo Rosa, aqueles adolescentes endiabrados, cheios de sonhos, e amantes da música, enfrentaram grandes desafios. O
primeiro foi a sua participação em um programa de calouros,
quando conquistaram o 1º lugar e ganharam um contrato
com as Emissoras Unidas (Record, Bandeirantes, Pan-Americana e São Paulo), pelo qual teriam a oportunidade de realizar três apresentações semanais, onde conheceram o mestre Adoniran Barbosa. Esta união originou outros desafios:
vencer barreiras e o preconceito inicial por utilizarem uma
linguagem diferenciada na interpretação das músicas – o
“português” errado – mas que logo se reverteu em sucesso.
No início da carreira, o sucesso estrondoso não era compatível com a remuneração que recebiam, obrigando-os a manter empregos fixos no horário comercial e conciliá-los com as
apresentações à noite e nos finais de semana, motivo pelo
qual muitos integrantes decidiram deixar
o conjunto.

RA: Desde o início da carreira, o grupo já tinha conhecimentos de Direito Autoral?
DG: Na década de 50, pouco se sabia sobre Direito Autoral.
Somente em dezembro de 1960, surgiu a Ordem dos Músicos do Brasil, que regulamentou a profissão de músico, proporcionando à classe reconhecimento, fiscalização e os benefícios que garantiram maior segurança sobre seus direitos.
Com o passar do tempo, surgiram sindicatos e associações da
categoria.
RA: Qual a importância do Direito Autoral, hoje?
DG: Hoje, o Direito Autoral é importante para assegurar o
recebimento dos direitos adquiridos pela composição e execução das músicas, embora enfrente a ameaça constante da
descontrolada “pirataria” que se instalou no país.
RA: O grupo sofreu muitas mudanças desde que foi criado,
tanto na formação quanto no estilo. Por que elas ocorreram?
DG: Ao longo do tempo, os Demônios da Garoa tiveram
mudanças de integrantes por vários fatores: interesses particulares, opção por carreira solo, viagens nacionais e internacionais constantes (que duravam meses longe da família),
problemas de saúde, e até os que deixaram o grupo por motivos alheios a sua vontade, como o caso do Arnaldo, que
faleceu em 2000. Acreditamos que a tradição do conjunto
permanece até hoje porque é uma herança transmitida de
geração a geração, de pai para filho. Aos 64 anos de carreira,
o grupo mantém o estilo, a roupagem e as características da
formação inicial dos Demônios da Garoa.
RA: O público também mudou nesse tempo?
DG: O público dos Demônios da Garoa é composto por fãs
de 8 a 80 anos de idade, já que os avós de hoje, foram os
jovens de ontem e passaram sua apreciação do conjunto às
gerações seguintes. Não há distinção de idade, classe social
ou nível cultural em nossos fãs. Os fãs dos Demônios da Garoa sempre comentam: “eu escutava vocês com meus avós”,
“aprendi a gostar do samba de vocês com meu pai”.
RA: O que vocês acham do cenário musical brasileiro atual e
o que esperam daqui para frente?
DG: Acreditamos que há espaço para todo mundo, todos os
ritmos e expressões culturais. O importante é respeitar a raiz
da música popular brasileira, preservando estilos e tradições
do passado mas, recebendo de braços abertos os novos ritmos e as novas tendências musicais que estão vindo para enriquecer ainda mais a cultura brasileira, já tão diversificada e
sofisticada. I
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Tecnologia

A ABRAMUS e
a Tecnologia
da Informação
Por Fábio Geovane

A diretoria da ABRAMUS entende que um dos diferenciais que mantém a associação na liderança
no mercado em que atua é o tecnológico.
Prova disso é o investimento feito este ano para interligação entre os escritórios do
Rio de Janeiro e São Paulo. A implementação deste projeto facilitou a comunicação
de dados entre os escritórios e otimizou os acessos a todos os sistemas utilizados
pela empresa no atendimento aos titulares associados.
O departamento de TI – Tecnologia da Informação da ABRAMUS permite que a associação possa dispor de uma gama de sistemas desenvolvidos pela própria equipe
que, além de dar o suporte ao crescimento da empresa, contribui com novas idéias
que acabam por se tornar importantes ferramentas de trabalho. Uma delas, por
exemplo, é a criação de um sistema de Matching que possibilita que os funcionários
do departamento Artístico e Repertório possam trabalhar com maior produtividade na busca incessante de liberação de créditos retidos da base do ECAD.
No ano de 2007 também foi posto em prática o sistema de arrecadação e distribuição de direitos teatrais e, com essa nova ferramenta, o trabalho dos funcionários
do setor de Direitos Teatrais tornou-se mais ágil, refletindo no melhor atendimento e, dessa maneira, ajudando a ABRAMUS a se consolidar como uma das maiores
sociedades nesse setor.
A motivação da equipe de TI, para continuar inovando e se mantendo produtiva,
vem do suporte dado pela diretoria da empresa e pelo orgulho de se trabalhar com
matéria prima tão especial, o direito autoral. Novos projetos, que visam à criação
de novos serviços na Internet, estão sendo implantados também. Mas isso será assunto para os próximos números da Revista. I
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TIRE O “RG” DA SUA MÚSICA
PELA ABRAMUS
Associação faz produção de ISRC e a dá suporte sobre o programa aos associados
Todo mundo precisa ter um RG, toda música gravada também. O ISRC (International Standard Recording
Code) é um código internacional obrigatório por lei para qualquer CD lançado no Brasil. Contendo intérprete, tipo de gravação, tempo, músicos participantes, entre outros dados, o ISRC é uma ficha técnica de gravação que, além de identificar cada faixa de CD gravada em qualquer local do mundo, no Brasil é utilizado
pelo ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição para o repasse dos direitos autorais. “O código
serve para o ECAD saber quem vai receber o que, conhecer quem são os participantes daquele fonograma,
para, assim, pagar os direitos conexos”, diz Fernando Vianna, responsável pelo setor de confecção de ISRC
dos associados da ABRAMUS.
A ABRAMUS, que sempre disponibilizou o programa que gera esse “RG” aos seus associados, criou um
departamento específico para prestar o serviço de produção dos números e suporte para o programa. Segundo Anderson Pacheco, funcionário do setor, “nos primeiros 15 dias já foram feitas cerca de 140 documentações”: o associado faz o pedido à ABRAMUS, a associação envia uma ficha técnica, que o produtor fonográfico devolverá preenchida com todos os dados da gravação e, então, o cadastro é feito pelos funcionários da
ABRAMUS. Qualquer dúvida quanto ao uso do programa ou da documentação necessária também é feita
pelo Departamento de ISRC.
Fernando explica que “foi a partir da falta de conhecimento sobre o programa e da criação da lei que tornou o código obrigatório (Decreto nº4.533, de dezembro 2002, formulado em acordo coletivo entre representantes de músicos e da Associação Brasileira dos Produtores de Discos), que começou a surgir a demanda
por esse serviço”. Ele também lembra que a opção do produtor de passar esse serviço à ABRAMUS “é uma
grande vantagem para as gravadoras menores, que não precisam de um funcionário fixo para isso”, e que
o associado que opta por esse serviço também não precisa se preocupar com as atualizações do programa
(SISRC), feitas sempre que as regras de documentação são alteradas nas assembléias do ECAD.
Muitos produtores fonográficos também são enganados ao deixarem que terceiros gerem seu ISRC. “Às
vezes a prensadora do CD gera o ISRC com o código de proprietário (sigla do
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry) gerado pela
empresa ou por um terceiro, ficando com o direito patrimonial da pessoa”,
explica Adonis Marcelo, gerente de operações. “A ABRAMUS, ao gerar o
número ISRC, preserva o IFPI do titular.”
O cadastro do ISRC beneficia não somente a ABRAMUS, já que quando
o crédito é liberado, todos os cadastrados na ficha de gravação recebem
suas participações. “Às vezes a gravadora é da ABRAMUS, mas o intérprete é de outra sociedade, ou o intérprete é nosso, mas o músico não,
por exemplo”, explica Fernando. E, apesar do Brasil ser um dos únicos
países no qual o ISRC é obrigatório, a ABRAMUS repassa também ao
exterior os valores referentes aos direitos conexos de associados das
sociedades com as quais possui contratos de reciprocidade. Ian Van
Dahl, Lasgo, Mariah Carey, Robbie Williams e Double You já receberam valores de direito conexo enviados pela ABRAMUS, o que só foi
possível por seus CDs terem o número do ISRC.
Fica a cargo do associado optar por fazer seu próprio ISRC (o que
é geralmente feito pelo produtor fonográfico), ou utilizar o serviço
da ABRAMUS. I
Para informações sobre custos e maiores detalhes sobre esse
serviço, envie um e-mail para servicoisrc@abramus.org.br.
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Direitos nas mídias digitais é tema de congresso
A necessidade de discutir com mais profundidade e maturidade a inserção do processo digital na cultura foi o tema
chave do III Congresso Internacional de Direito Autoral, realizado pela ABDA (Associação Brasileira de Direito Autoral),
que aconteceu no mês de setembro em São Paulo. O evento,
que teve patrocínio da ABRAMUS (Associação Brasileira de
Música e Artes) e apoio da AUTVIS (Associação Brasileira dos
Direitos de Artistas Visuais) e do Ministério da Cultura, entre
outras organizações, mostrou que ainda haverá muita discussão sobre como proteger direitos autorais e disponibilizar
conteúdo nas mídias digitais respeitando de maneira igualitária autores e usuários.
Com mesas de discussão sobre Dispositivos Tecnológicos de
Proteção dos Conteúdos Digitais, Proposta da OMPI para
Tratado de Radiodifusão e Questões de Direito Autoral no
Fornecimento de Conteúdo pela Telefonia Móvel, os debates tiveram como foco a produção autoral nas áreas de
música e audiovisual e sua distribuição nos meios digitais.
O motivo principal de se fazer um congresso com esse foco,
para Manoel Pereira dos Santos, presidente da ABDA, é o de
manter o direito autoral sem uma flexibilização excessiva ou
banalização dos princípios da lei do autor.
A maior polêmica girou em torno do uso de dispositivos tecnológicos nos meios digitais, utilizados para limitar a gravação de obras, principalmente na TV Digital. A maioria dos
presentes defendeu a tecnologia como uma garantia à remuneração dos produtores de conteúdos e como uma medida efetiva para o combate à pirataria. Foi ressaltada também
a necessidade de uma maior punição a quem desrespeita o
direito de autor e, acima de tudo, a necessidade da educação da população brasileira. Como exemplifica o advogado
autoralista José Carlos Costa Netto, é preciso “explicar o porquê deve ser pago o direito autoral, quem sobrevive disso...
Mostrar que é assim que você constrói o acervo cultural de
uma nação”.
Ainda se registrou polêmica quanto às resoluções do Tratado
de Radiodifusão, proposta da OMPI (Organização Mundial
da Propriedade Intelectual), quanto à necessidade de proteger o próprio sinal que transmite o conteúdo produzido
ou apenas controlar esse conteúdo; o fato do tratado incluir
TV paga, mas não Internet; e de tratar da obrigação dos estados em punir aqueles que burlassem esses sistemas tecnológicos.
Marcos Alves de Souza, representante do Minc, acredita que
a discussão intensa sobre direitos autorais nos meios digitais
acontece em um momento propício, já que “leva à sociedade o impacto que todas essas mudanças tecnológicas e suas
aplicações já estão tendo no cotidiano das pessoas”. Quan-

O público que acompanhou
e participou dos debates
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Os advogados Laerte Braga e
José Carlos Costa Netto

to ao governo apoiar ou não projetos de alteração da lei,
o coordenador geral de Direitos Autorais do Ministério diz
que “o acordo de direito autoral é regulado também pelo
acordo da OMC (Acordo TRIPS, sobre Aspectos dos Direitos
de Propriedade Intelectual, relacionados ao comércio), os limites estão dados por esse acordo, ultrapassar esses limites
fatalmente implicaria sofrer sanções comerciais”. O acordo
em questão deixa os países livres para optarem por adotar
ou não as medidas de proteção tecnológica (Technological
Circumvention Measures).
A promessa do Ministério é também promover um fórum
nacional sobre direitos autorais, com cinco seminários nacionais, seis oficinas regionais ou temáticas, e outros eventos paralelos. “Para uma ampla discussão com a sociedade
e com todos os atores envolvidos no campo autoral sobre as
questões e as problemáticas levantadas, por exemplo, nesse
seminário”, completa Marcos. Resta ver se a classe artística
estará realmente inclusa nessa discussão. I

Frases:
“Dia 02 de dezembro, quando for lançada oficialmente a TV Digital no Brasil, muitas pessoas vão assisti-la em preto e branco, com um receptor analógico.
É preciso ter a dimensão do que estamos vivendo.”
Walter Ceneviva - Advogado
“Não há nenhum plano de mudança de lei sem um
plano de debate com a sociedade para saber se é necessária ou não realizar essas mudanças.”
Marcos Alves de Souza – Minc
“Temos que tomar cuidado para que a sociedade
não seja desaculturada do mínimo de valorização à
propriedade intelectual que adquiriu”
Ivana Crivelli – Advogada
“E como identificar e distribuir corretamente do direito autoral nas mídias? Como já é feito hoje, através das sociedades de gestão coletiva”
Fernando Yasbek – Presidente da ABDI
“A educação da população é o mais importante. Tem
que explicar o porquê, mostrar quem sobrevive de direito autoral... Que é assim que você constrói o acervo cultural de uma nação.”
José Carlos Costa Netto – Advogado

Na mesa de debates, os diretores da ABDA

Os advogados autoralistas Plínio
Cabral e Maria Luisa Egea

Marcos Jucá, Manoel dos Santos
(presidente da ABDA), Marcos
de Souza (Minc) e Ricardo Mello
(ABRAMUS)

divulgação PhotoImage

Seu Direito

Fotos: Juliana Tonello

Fotógrafos e ilustradores garantem
seus direitos na era digital
V Encontro sobre Direitos Autorais, realizado pela Apijor realiza debate sobre o tema

Para os profissionais que trabalham com imagem, principalmente ilustradores e
fotógrafos, nada melhor do que ouvir a experiência de quem já passou por problemas de desrespeito aos direitos autorais para saber como agir, a quem recorrer...
Essas vivências dos palestrantes foram o diferencial do V Encontro sobre Direitos
Autorais da Apijor (Associação Brasileira para Proteção da Propriedade Intelectual
dos Jornalistas), que aconteceu 10 de agosto no Centro de Exposições Imigrantes,
em São Paulo, paralelo ao 15º PhotoImage Brazil.

PhotoImag

A mesa “Prova de autoria, co-autoria e parcerias” foi mediada pela advogada especialista em direito autoral e diretora da AUTVIS, Maria Luisa Egea, e foram apresentadas principalmente as leis referentes a obras coletivas, medidas judiciais possíveis e
contratos. As injustiças que ocorrem freqüentemente com autores de obras foram comentadas pela advogada Vice-presidente da ASPI (Associação Paulista da Propriedade
Intelectual), Ivana Crivelli, que citou alguns exemplos como os grandes prêmios de
fotografia entregues aos editores das publicações e não aos fotógrafos; ou o organizador que publica uma obra como sendo de sua autoria, quando, de acordo com a
lei, ele pode publicar sob seu nome ou marca, mas não como autor. A mesma mesa
tratou ainda questões sobre a obra coletiva ser tratada como de autoria de quem a edita ou encomenda, sem dar “proteção às participações individuais em obras coletivas”, como
exige a Constituição Federal. E traçou um panorama das mudanças da lei ao longo dos anos,
que alterou, por exemplo, o nome dos autores de obras coletivas de “colaboradores” para “coautores”, termo hoje que volta a cena de discussão em debates sobre audiovisual.

e

Durante todo o dia, advogados da área, artistas e usuários de imagens participaram
dos debates que abordaram conteúdos fundamentais, como os conceitos jurídicos
de proteção a obras coletivas, contratos de cessão de direitos, provas de autoria,
utilização de banco de imagens, entre outros.

divulgação

divulgação PhotoImage

o

Autvis

Entre as principais funções das associações de gestão coletiva de direito autoral, como a AUTVIS,
o papel de negociação e fiscalização também foi ressaltado. De acordo com o fotógrafo Marco
Antônio Sá, “muitas infrações da lei acontecem por ignorância, por isso é tão importante a
negociação, o acordo, antes de levar o caso para a justiça. Senão vira oportunismo...é vingança,
não é justiça”. Hildebrando complementa que “é preciso valorizar e fortalecer as sociedades de
gestão coletiva do autor, já que, com os meios digitais, o autor fica cada vez mais distante do
controle de sua obra na Internet”, além da necessidade de se considerar o artista, o fotógrafo, o
jornalista..., não apenas como produtores de conteúdo, mas sim, como autores de obras. I
Vivências
Desrespeitaram seus direitos? Não sabe o que fazer?
Veja como agiram alguns fotógrafos e ilustradores
na mesma situação:
Gilberto Marchi
(ilustrador)
“Enquanto eu trabalhava fazendo ilustrações para
as revistas da Editora Abril, uma vez o Vitor Civita (fundador da empresa) pediu que eu desse uma
ilustração que eu fiz do Ulysses Guimarães para ele
presenteá-lo. Eu tinha feito um contrato de cessão
para o uso da obra na capa da revista Veja apenas,
mas, a Editora Abril considerava que a obra, física,
era deles. Aquilo fazia parte do meu patrimônio, até
do patrimônio dos meus filhos, dos meus netos... Eu
não concordei. Se um dia eles quiserem vender, será
como uma obra de arte, não como uma capa de Veja.
Isso de não ceder valeu muito pra mim e como exemplo para outros ilustradores.”
“É uma luta para o reconhecimento do trabalho de
ilustração para livros, muitas editoras fazem contratos de cessão de direito autoral e ficam como donos

da obra. São sempre os velhos contratos leoninos,
que o ilustrador tinha que abrir mão dos direitos patrimoniais e morais, até isso eu já vi em contrato. O
que cabe ao artista é resistir, não ceder sempre. Não
importa se é 1%, 2% do valor apenas... mas o ilustrador tem esse direito.”
Maurício Simonetti
(fotógrafo)
“Quem está no começo da carreira sabe que é muito comum uma foto sua sair sem crédito. Ainda mais
alguns anos atrás, quando os fotógrafos que conheciam seus direitos ainda não eram muitos, era bem
difícil. O mercado vinha pouco a pouco sendo educado que existia uma lei, que era preciso respeitar o
direito autoral, aí, veio a Internet, e passou a existir
uma pressão muito grande para pulverizar as fotos
sem necessidade de pagamento do direito autoral.
Tem gente que acha realmente que não há a necessidade de respeitar o direito do autor só porque a foto
está na Internet. A situação ainda piora porque esse
direito não é ensinado nas escolas, para quem consome essas fotos. O fotógrafo fica, assim, muito frágil
para falar ao usuário de fotos que existe um direito

autoral, que ele tem que fazer um contrato. Mas não
tem jeito, é assim que deve ser feito.”
Levi Bucalem
(fotógrafo)
“Já tive problema com o direito de imagem (direito
de imagem é o direito de utilizar a imagem de uma
pessoa, não está ligado ao direito de autor) de uma
foto em que aparecia uma pessoa que eu não havia
pegado autorização para fotografá-la. Agora, em
todo o carnaval, por exemplo, levo um bloquinho de
autorização de uso de imagem para todos que aparecerem nas fotos assinarem. Quando vendo a foto
para alguma publicação, envio o valor à pessoa, pego
recibo...”
“Para qualquer problema, quando você chega com
o processo pronto, pedido de indenização, chutando a porta... é muito prejudicial. Isso leva até a um
recrudescimento entre o trabalho do autor e o consumidor. O usuário vai acabar usando alguma foto
royalty-free, vai fazer a foto sozinho ou bolar contratos absurdos para o próximo profissional que for
contratar. A negociação, a conversa, o bom-senso,
são a melhor solução.”
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Audiovisual

Proteção do conteúdo na TV Digital
Os dispositivos tecnológicos vão garantir a proteção
a filmes, clipes e outros conteúdos audiovisuais?
“A experiência audiovisual foi radicalmente modificada: pelo controle-remoto, pela qualidade de
áudio, pela interatividade e pela possibilidade de
gravação.” E é principalmente essa possibilidade
de gravação, que nos lembra o advogado Walter
Vieira Ceneviva, no III Congresso Internacional de
Direito Autoral, que gerou um enorme debate no
evento sobre a necessidade ou não de implantação
de TPMs (Technological Protection Measures). Esses
dispositivos tecnológicos, mais popularmente conhecido como DRMs (Digital Rights Management),
são usados na gestão de cópias de obras audiovisuais, principalmente, na TV Digital, delimitando o
que é possível ou não ser feito sem que haja infração de direitos autorais.
De acordo com Ceneviva, há uma grande oferta de conteúdo de gravação feita indiscriminadamente e vendida sem que seus titulares tenham
qualquer participação. Ele explica que, embora a
programação audiovisual ou sonora seja uma colagem das obras, ela constitui um projeto de tutela
de propriedade intelectual para as emissoras. “Não
podemos acabar com a comercialização dos conteúdos produzidos porque as empresas de difusão,
mesmo tendo concessão pública, só se mantêm com
esse comércio.” Para o advogado, a possibilidade de

gravação não é um risco quando temos audiovisual
de baixa qualidade, mas, em alta definição é. Assim,
Ceneviva dá uma sugestão: “proteger apenas o canal de alta definição, e não os canais standard ou
móvel, que as emissoras terão”.
Já Guilherme Carbone, advogado coordenador
da Comissão de Direito Autoral da ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, não defende o uso dos dispositivos, já que esses impediriam também “a cópia de obras que poderiam ser
feitas legalmente, como obras em domínio público,
autorizadas pelo autor ou dentro das limitações da
lei”. Contra-argumentando a opinião de Carbone,
de que os dispositivos de gestão dos direitos seriam
um “enclausuramento”, Isabela Giron, gerente jurídica da Globo Comunicações, diz que “falar das
limitações da lei como argumento para não utilizarmos os DRMs não faz sentido, já que o dispositivo
escolhido no Brasil já permite uma cópia na íntegra
da obra”. Ela lembra que, além disso, essas medidas
tecnológicas estão de acordo com o que foi proposto no Fórum de TV Digital.
Outro argumento de Carbone é que sempre alguém acaba descobrindo o código desses sistemas
e os desbloqueia. Já o advogado José Carlos Costa
Netto pensa que descobrir o sistema não é motivo
para não usá-lo, mas sim, para investir mais em tecnologia. “Nós vamos garantir a produção ou não
vamos? Vamos abrir mão de tudo?”, questiona. I

Grandes Direitos

Dramaturgia com Parcerias
ABRAMUS assina contratos com a Agência Riff e com a
SPA na defesa dos autores de obras teatrais
Aumentando sua grade de autores da área de
dramaturgia e representando os autores brasileiros
agora também em Portugal, a ABRAMUS firma parcerias com a Agência Riff e com a SPA – Sociedade Portuguesa de Autores.
No final do último mês de maio, em Bruxelas,
foi assinado o contrato de reciprocidade entre a ABRAMUS e a sociedade portuguesa de representação na
área dos Grandes Direitos. O acordo, que entra em vigor a partir de janeiro de 2008, foi assinado por Roberto Corrêa de Melo, presidente da ABRAMUS, e Manuel
Freire e José Jorge Letria, respectivamente presidente e
vice-presidente da SPA.
O papel da ABRAMUS na área de dramaturgia,
que é principalmente o de obter autorização para utilização de obras, bem como controlar seu uso, cobrando
os direitos autorais de execução e repassando para os
autores, será feito para os autores portugueses assim
como para os brasileiros da Agência Riff, de acordo
com outra parceria formada em 2007.
Para Guilherme Amaral, coordenador de Grandes Direitos, a parceria com a Agência Riff, na qual a
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empresa indica a representação da ABRAMUS para
seus agenciados, está sendo excelente. “Passei a ter
muito mais contato com a literatura. Procuro agenciar
as obras, leio os livros e penso em encaminhá-los para
uma futura encenação”, conta. Amaral lembra ainda
da importância de se certificar de que as alterações efetuadas nas adaptações dos textos para o teatro, cinema e televisão estão à altura da obra original. “Existem
autores exigentes na liberação de suas obras. A associação tem o papel de intermediar a negociação, além
de transmitir ao autor as informações percebidas pela
entidade para que ele decida sobre a questão.”
Essas obras também são administradas fora
do país, já que a entidade mantém contratos com sociedades no exterior, entre elas, a sociedade de direito autoral espanhola, francesa, italiana e uruguaia.
Daí, a grande importância do contrato com a SPA.
“O principal desafio da ABRAMUS é que se respeite
o direito do autor em todas as categorias. Para isso,
estamos ampliando a cada dia nossas atividades”, finaliza Guilherme. I

Em Foco

Direito autoral obtém vitória
no Congresso Nacional
A pedido da ABRAMUS, é retirado de pauta o Projeto de Lei que considerava desnecessária a autorização do autor para execução pública musical sem fins lucrativos
Foi retirado de pauta Projeto de Lei que ia contra o preceito
constitucional de que ao autor pertence o direito exclusivo
de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. De
acordo com o PL 221/04, de autoria do Senador Sérgio Zambiasi, a autorização para qualquer uso de obra musical ou
execução pública sem fins lucrativos não precisaria mais ser
concedida pelo autor.
O pedido para retirada foi feito diretamente ao deputado
por Roberto Correa de Mello, presidente da ABRAMUS, por
considerá-lo uma afronta ao autor e à lei constitucional. Segundo Roberto, “o artigo 5º da Constituição Federal, que
defende os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros,
guarnece o direito autoral em caráter incondicional, ou
seja, geral, sem fazer qualquer referência se haverá ou não
fim lucrativo quando da sua reprodução ou transmissão”.

A aprovação da lei seria uma ofensa à liberdade do autor
de optar por aprovar ou não o uso de sua obra para determinados fins e “motivo de significante diminuição da
já dizimada renda da classe dos artistas, principalmente
musicais, que já dispõem de renda não condizente com a
realidade de seu esforço profissional, em virtude da deliberada reprodução não autorizada de suas obras (pirataria)
ter atingido as proporções atuais”. Ele ressalta ainda que,
assim, ficaria praticamente impossível a fiscalização quanto
à finalidade lucrativa ou não da execução pública de uma
obra intelectual.
“E é importante destacar que o próprio artista pode, sim,
autorizar a utilização da obra sem que, no entanto, cobre
por isso; mesmo assim, a autorização é imprescindível e não
há motivos para que deixe de ser”, conclui Roberto Mello.

Filial Paraná

Atitude Original contra a Pirataria
Com foco no público universitário, projeto de combate à pirataria tem apoio da ABRAMUS
A criação de ações educacionais e mobilizadoras, que
conscientizem jovens universitários (apontados mundialmente como líderes no consumo de produtos piratas)
para as principais questões que envolvem a Propriedade
Intelectual e o Combate à Pirataria. Esse é o objetivo do
Projeto Atitude Original, desenvolvido em ação conjunta
da US Chamber e Neurônio Consultoria, e com apoio da
ABRAMUS. Foram selecionados dez universitários em todo
o Brasil para atuarem como agentes multiplicadores deste projeto. Marielle Rieping, do setor de atendimento da
ABRAMUS de Curitiba, foi uma das escolhidas e participou
de um curso de capacitação para desempenhar a função
junto aos consumidores de produtos piratas.
De acordo com pesquisa realizada pela Câmara de Cómercio dos E.U.A, em dezembro de 2006, 74% da população
brasileira compra produtos piratas. A faixa etária entre 16
e 24 anos é a maior consumidora, responsável pela compra de 38% dos produtos piratas vendidos. Para Marielle,
isso acontece porque a maioria das pessoas desconhece
ou desconsidera o que existe por trás da produção de um
produto pirata – o caminho que o produto percorre até
chegar ao mercado e para onde vai o dinheiro oriundo
das vendas. “Além do direito autoral ser desrespeitado,
a pirataria movimenta bilhões no mercado paralelo, mais
do que o tráfico de drogas e, além disso, incentiva a mãode-obra escrava e infantil.”
Entre as ações do projeto, estão a realização de debates
em universidades, a divulgação de entrevistas com artistas
sobre o tema e o “Prêmio de Criatividade no Combate à
Pirataria”, conferido a professores universitários e alunos
de graduação pela criação de Planos de Ensino ou peças
de comunicação que promovam a conscientização do público. Para Marielle, o apoio de entidades que trabalham
com direito autoral é de suma importância. ”Como uma
sociedade inovadora, é interessante ver a ABRAMUS pre-

sente em projetos de âmbito nacional, indo além de seu
papel.”
No site do projeto (www.atitudeoriginal.com.br) há entrevistas, ficha de inscrição para o Prêmio e outras informações sobre o tema. I

Marielle (em baixo, à
direita) e os agentes
do Atitude Original
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Filiais

Filial Rio de Janeiro

Mercado Gospel mais
próximo da ABRAMUS
O evento Louvor Profético, um dos maiores
encontros evangélicos realizados no Brasil, contou
com a participação da ABRAMUS em sua 19ª edição,
de 2007, realizada em Petrópolis, Rio de Janeiro.
Quatro palestras sobre direito autoral foram promovidas pela ABRAMUS no stand da associação. Cada
palestra teve cerca de 50 participantes. Para Chico Ribeiro, gerente geral da ABRAMUS, o evento foi “uma oportunidade ótima para levar conhecimentos de direito autoral a esse mercado”.
Foram feitos vários contatos com gravadoras, que já possuiam repertórios gospel mas que não atuavam
ativamente nesse setor, e realizada a filiação de nomes importantes da música evangélica, como: Cláudio Claro,
Tabernáculo de Davi, Wilson Teixeira e Toque no Altar (editor, produtor fonográfico e músicos).
Hoje, também fazem parte da Associação a editora e produtora musical Bom Pastor, a gravadora e
editora MK, Zekap Gospel Produções, Aline Barros, Cassiane, Raíssa, Tuca Nascimento, Emerson Pinheiro, Fernanda Brum, Marquinhos Gomes, Rose Nascimento, Gisele Nascimento, Marcelo Nascimento, a banda Kade
Singers e o trio Unção Ágape.

Filial Pernambuco

Campina Grande
A viagem a Campina Grande, promovida em
setembro pela ABRAMUS PE, trouxe grandes artistas à associação e, principalmente,
levou informação a esses autores sobre o
que é direito autoral e como fazer para recebê-lo. “Nossa presença foi muito positiva,
no sentido de dar informações sobre como
se arrecada e distribui direitos autorais de
execução pública”, diz Carlos Antônio de
Araújo, da ABRAMUS PE.
Carlos comenta que os autores da região
se dizem sem assistência, carecem de informações e reclamam da pouca fiscalização
dos eventos que acontecem em Campina
Grande. “Eles nos pediram a realização de
mais palestras para que os autores fiquem
Cristiano Alves
sabendo, na prática, como funcionam os
direitos autorais.”
Entre os novos associados estão: Antônio Barbosa do Nascimento (Marron),
Marcelo Lancellott, Oscar Neto, Abdias do Acordeon e Cilene Araújo.

João Donato

MIMO
Entre 3 e 9 de setembro último aconteceu em Pernambuco a MIMO – Mostra Internacional de Música em Olinda, que reúne tanto a face mais popular quanto a mais clássica da música erudita e instrumental produzida no
Brasil. Entre os participantes estão os associados: Cristiano Alves, João Donato e Yamandu Costa. Em sua 4ª edição, o festival teve diversos concertos
gratuitos, exibição de filmes, palestras e ações educativas.
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Yamandu Costa

Filiais
As associadas Carla
Cristina
(Tribahia)
e Ivete
Sangalo

Filial Bahia

ABRAMUS-BA a todo vapor
Neste ano, 2007, a filial da Bahia aumentou significativamente seu
quadro de associados, só no mês de abril foram 25 novos sócios. Entre tantos artistas, Lucas Di Fiori, um dos principais intérpretes do
Olodum, entrou para a ABRAMUS.
As carreiras dos artistas que já estão na ABRAMUS há mais tempo
também se desenvolvem a todo vapor. Carla Cristina, ex-vocalista
da banda As Meninas, associada desde 2002, agora é cantora da Tribahia. Outro associado, Jauperi, em 2007 segue carreira solo, depois
da sua consagração como intérprete na faixa título do filme Ó Pai Ó,
com Caetano Veloso. Ainda os associados Saulo Fernandes, da Banda
Eva, e a Banda Motumbá continuam fazendo shows como nunca por
todo o Brasil.

Lucas di Fiori
(OLUDUM)

Filial Rio Grande do Sul

ABRAMUS participa da
Festa Nacional da Música
Debates sobre propostas de incentivo à música e shows ecléticos marcaram
o evento de 2007
Mais de 200 artistas de todo o Brasil estiveram presentes, 10 mil
pessoas assistiram aos shows gratuitos e outras 3500 lotaram o estádio do
E.C.Serrano para torcer na partida de futebol entre os artistas. Nos times e
nos palcos, participaram Latino, Falcão, É o Tchan, Alexadre Peixe, Sandra
de Sá e Frank Aguiar, além dos associados ABRAMUS: Sérgio Reis, Exaltasamba, Renato e Seus Blue Caps, Falamansa, Buchecha e Leoni.
Em paralelo à diversão, a Festa Nacional da Música promoveu um
debate focado no encaminhamento da chamada PEC da Música – Proposta
de Emenda Constitucional que prevê imunidade tributária para fonogramas e videogramas de música brasileira - à Câmara Federal. Além disso, as
discussões a respeito da participação dos brasileiros no “Grammy” Latino
foram aprofundadas e novas propostas de reformulação da Lei Rouanet
foram apresentadas, ambas visando ampliar a inclusão da música popular
brasileira no mercado musical do país.
Nesta edição de 2007, foram dez homenageados do meio musical,
entre eles Airton dos Anjos, mais conhecido como Patineti, representante
da filial da ABRAMUS no Rio Grande do Sul. Com o título de maior produtor fonográfico do Rio Grande do Sul, Patineti também é autor de inúmeros projetos e festivais para projeção da música da região e já produziu
mais de 400 gravações.
“Foi muito legal ver tanto artistas quanto profissionais da indústria fonográfica participando dos shows, das conversas, dos debates...”, diz
Fernando Vieira, responsável pelo Departamento de Artistas e Repertórios, que também participou do evento. Nos debates, ele diz que muitos
dos artistas presentes apoiaram a PEC da Música. A isenção desses impostos, como já é feito hoje no Brasil no mercado literário, possibilitaria uma
redução de cerca de 30 a 40% no preço final de CDs e DVDs, com o principal objetivo de, assim, contribuir para a redução da pirataria.
O Presidente da ABMI – Associação Brasileira de Música Independente, Carlos Eduardo de Andrade, o Carlão, em entrevista ao site do
evento, falou da importância de conscientizar essa “etnia dos músicos brasileiros” das ações que eles estão emanando, por pleito e por necessidade
própria. “Há poucas oportunidades de se reunirem, reverem seus anseios,
suas buscas, suas necessidades...” A edição de 2007 da Festa foi uma oportunidade que deve ser tomada como exemplo pelos outros festivais.

Patineti recebe
homenagem
na Festa

Mano
Changes
(Comunidade
Nin-Jitsu)

Mais Associados
Fazem também parte da ABRAMUS RS, Mano Changes (Comunidade NinJitsu), João de Almeida Neto, Mauro Moraes, Neto Fagundes, Berenice
Azambuja, Luiz Marenco, Rui Biriva e Wilson Paim. I

Rui Biriva
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Em Pauta
Gestão brasileira é sucesso nos
EUA
Roberto Mello, presidente da
ABRAMUS, foi um dos palestrantes da conferência que aconteceu em Nashville, nos EUA, de 17
a 19 de outubro, sobre Gestão
Coletiva de Copyrights e Diretos
Conexos na América do Norte.
A OMPI ( Organização Mundial da Propriedade Intelectual)
mostrou grande interesse pela
forma como a ABRAMUS administra os direitos autorais e pelas
soluções criadas pelo sistema de
gestão brasileiro. “Eles acharam
muito interessante, no Brasil, a
arrecadação ser conjunta, administrando direito autoral e conexo na mesma sociedade”, diz Ricardo Mello, do Departamento
Internacional, que também participou do evento. Na mesa “Gestão Coletiva de Direito Autoral – Países em Desenvolvimento e
Perspectivas Regionais”, da qual participou Roberto, a discussão
de maior interesse foi sobre o fato de, no Brasil, a arrecadação
ser feita por um escritório central, o ECAD, o que não acontece
por lá. Participaram do encontro representantes de toda a indústria musical americana e importantes nomes mundiais como Eric
Baptiste, diretor geral da CISAC, Mihàly Ficsor, da Hungria, expert em tratados internacionais, e Mitch Glazier, vice-presidente
da Associação da Indústria Fonográfica Americana (RIAA).
EM BRASÍLIA
Em agosto último, em Brasília, a ABRAMUS e o ECAD, promoveu um encontro com deputados e representantes do Ministério
da Cultura para tratar de questões referentes ao direito autoral. “O pedido da associação, de um aprofundamento da discussão sobre o tema foi bem aceito pelos políticos presentes”, diz
Adonis Marcelo, gerente de operações da ABRAMUS. A equipe
da ABRAMUS também visitou representantes da Gerência de
Direito Autoral da Secretaria de Políticas Culturais (SPC/MinC),
da qual elogiou a boa estrutura física e de atendimento que o
órgão dispõe.
Mais próximos dos brasilienses
É o que se espera da iniciativa do ECAD - Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição, que inaugurou na ocasião uma nova

unidade em Brasília, onde, até então, apenas agentes autônomos trabalhavam na fiscalização e no acompanhamento das músicas executadas. “É um mercado musical que passa a ter maior
assistência e é o repertório de maior número de associados da
ABRAMUS, que agora poderá ser acompanhado mais de perto
por essa nova unidade”, diz Adonis Marcelo.
NOVOS SETORES ABRAMUS
O Setor de Créditos Retidos e o Departamento Música Digital são
as novidades desse último trimestre de 2007.
Créditos Retidos
Todos os créditos que ficam bloqueados no ECAD, porque o titular não está filiado em nenhuma associação, por exemplo, ou
pela necessidade de confirmação de informações pendentes,
agora passam a receber um tratamento ainda mais especial deste
novo setor da ABRAMUS. Ele funciona dentro do Departamento
A&R (Artístico e Repertórios) e cuida dos seguintes processos:
- faz buscas nos sistemas do ECAD
- investiga o motivo pelo qual o crédito está retido
- verifica se os fonogramas em questão já estão cadastrados
- faz contato com os titulares do direito autoral
- providencia o recolhimento de nova documentação
- providencia a liberação dos créditos
“Muitos dos créditos, inclusive de artistas internacionais, estão
retidos porque o produtor fonográfico não cadastrou o ISRC
(leia mais na pág. 9) do fonograma, por isso esse trabalho é tão
importante”, diz Érica Domingues, responsável pelo setor. Ela
ressalta ainda que, para todo e qualquer filiado que ingressa na
ABRAMUS, é realizada uma pesquisa para saber se o mesmo encontra-se com créditos retidos no ECAD.
Música Digital
Outro serviço especial que agora está sendo realizado pela ABRAMUS é a identificação de titulares de direito autoral de músicas
disponibilizadas em portais da Internet, que têm o objetivo de
regularizarem-se na lei de direito autoral. Em dois meses e meio
já foram identificadas cerca de 30 mil músicas. Andréia Andrade, responsável pelo Departamento de Música Digital, explica
que as músicas, dependendo do caso, são identificadas manual
ou eletronicamente. Em torno de 70% das músicas nacionais são
identificadas eletronicamente, o que só é possível graças à tecnologia desenvolvida pela ABRAMUS para esse serviço. “Além
dessa identificação, é feita ainda a intermediação com as editoras para agilizar o processo de envio das autorizações necessárias aos portais em questão”, completa Andréia. I

Em Tempo

Mais fotos de quem comemorou
os 25 Anos da ABRAMUS

A advogada Vanisa Santiago e a autora Cecéu
Os associados
Tivas e Ovelha

Artistas e administradores, entre
eles, Cláudio Fontana (boina vermelha) e Chico Ribeiro (de terno),
gerente geral da ABRAMUS

Sônia Mello (Depto. Financeiro),
Waldir Luz (autor) e Roberto Mello
(presidente da ABRAMUS)

Entre os funcionário da ABRAMUS,
Arnaldo Saccomani (camisa bege)
Regis Danese e
Túlio, autores do
mercado Gospel
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